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обавезни
неусловљен
Услов
Циљ
Стицање фундаменталних теоријских знања о економији као науци. Упознавање
предмета
студената са основним појмовима и економским категоријама као и деловањем
економских законитости, што ће олакшати приступ економским проблемима који се
изучавају у другим економским дисциплинама.
Исход
Оспособљавање студената да разумеју кључне економске процесе и проблеме са којима
предмета
се суочавају привредни субјекти на микро и макро нивоу, као и да критички размишљају о
свим процесима али и да решавају проблеме савремених привреда.
Садржај предмета
Теоријска
П-01: Увод у економију; Економија као друштвена наука; П-02: Основни принципи
настава
економије; Основни правци и школе у развоју економије; П-03: Основне економске
величине: бруто домаћи производ, бруто национални доходак, нето нациоални доходак и
расположиви доходак; П-04: Појам и основни елементи економског система; Кључни
елементи економског система; П-05: Основне економске категорије; Понашање и избор
потрошача; Понашање и избор произвођача; П-06: Тржиште, врсте и функције тржишта;
Основни елементи понуде и тражње; П-07: Понуда и тражња фактора производње:
капитала, земље и радне снаге; П-08: Систем и политика цена у тржишној економији; П09: Привредни раст, привредни развој и циклична кретања привреде; П-10:
Незапосленост и инфлација као кључни проблеми савремених привреда; П-11: Новац и
монетарно-кредитни систем; П-12: Штедња и инвестиције; П-13: Носиоци, циљеви и
инструменти економске политике; Најзачајнији сегменти економске политике; Кредитномонетарна политика; Фискална политика; П-14: Глобализација светске економије; Систем
економских односа са иностранством; П-15: Трговинска политика у међународној
економији; Девизно тржиште и девизни курс.
Практична
В-01: Појам макро и микро економије; Основне економске законитости; В-02: Нова
настава
класична економија; Тоерија економије понуде; Нови правци кејнсијанисма; В-03:
(вежбе,
Квартално исказивање резулата економске активности; Номиналне и реалне економске
ДОН,
величине; В-04: Типологија привредних система; Привредни систем и транзиција; В-05:
студијски
Економски критеријуми успешности производње: продуктивност, економичност и
истражива- рентабилност; Трошкови производње; В-06: Тржишна равнотежа; Еластичност понуде;
чки рад)
Еластичност тражње; В-07: Колоквијум; Типологија тржишта: потпуна и монополистичка
конкуренција, монопол, олигопол; В-08: Утврђивање цене коштања; Контрола цена; В-09:
Основне теорије привредног раста и развоја; Стратегије привредног развоја; В-10: Модел
међузависности инфлације, незапослености и привредног раста; В-11: Функције новца у
савременим привредама; В-12: Економска ефикасности инвестиција; Методе за оцену
ефикасности инвестиција; В-13: Ефикасност економске политике; Економске функције
савремене државе; В-14: Субјекти у светској привреди; Међународне економске
трансакције; В-15: Теорија компаративних предности у међународној трговини.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
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